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 Приштина -- Косовска министарка за дијалог Едита Тахири изјавила је директор
канцеларије КИМ Марко Ђурић извинио због илегалног уласка на Косово.

  Она је навела да су потом у Бриселу уследили договори око тема састанка.  

Тахири је негирала да су две стране у уторак у Бриселу разговарале о одржавању
српских парламентарних избора на Косову, пренела је телевизија Клан Косова.
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  "Ми ни јуче, нити било када нисмо разговарали о одржавању избора Србије на Косову. Уто се можете уверити ако погледате саопштење са јучерашњег састанка које је издалаЕУ", казала је Тахири.  Влада Косова, према њеним речима, поштује право на двојно држављанство косовскихСрба и сагласна је да мисија ОЕБС-а на Косову прикупља гласове са избора од 24априла и да их пребаци у Србију, "али на Косову неће бити одржани избори Србије".  Тахири је рекла и да су разговори трајати око 20 сати и да су завршени рано јутрос, а даје дијалог био под тензијама.  "Током посета Косову српски званичници су погазили споразум о нормализацији односасвојим провкативним изјавама. Ми смо на то оштро реаговали и Ђурић нам се извиниозбог илегалног уласка на Косово", рекла је Тахири.  Она је рекла да је постигнут договор о признавању АДР лиценци и да ће од 25. априлабити укинута блокада уласка на Косово камиона из Србије који превозе опасне материје.  Тахири је рекла да је на инсистирање ЕУ и САД договорено "да се око личних каратакоје издају паралелне структуре Србије за градове на Косову, да се да још једно времекао прелазни период оне могу користити".  "Инсистираћемо да се то питање реши, у супротном бићемо принуђени да поновоуведемо меру забране уласка и изласка са Косова", рекла је она.  Према њеним речима, на састанку је потврђено да нема уласка на Косово званичникаСрбије ако претходно не добију дозволу институција Косова.  Забрана уласка Ђурића на Косово је након извињења укинута и он ће уз поштовањепроцедура моћи да посети Косово, рекла је Тахири.  Ђурић је синоћ за Радио телевизију Србије рекао да је Брисел укинуо и приштинскузабрану уласка за српске званичнике, а да је на састанку договорен и начин гласања нанедељним парламентарним изборима на Косову.  "Постигнут је договор о одржавању избора по истом моделу као 2014. године, узприсуство ОЕБС-а који ће гарантовати да на биралиштима све буде регуларно, да будебезбедно", рекао је он.  Према ранијем договору, у недељу 24. априла гласаће се на 90 бирачких места наКосову.  (Бета)  
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